
Pėda yra viso kūno ir judėjimo aparato dalis, todėl
pėdų pažeidimai gali turėti įtakos visam kūnui –
nuo kelių, klubų sąnarių ir stuburo pažeidimų iki
galvos skausmų dėl netaisyklingos laikysenos
pečių juostos srityje. 
Pėda – kojos dalis įgalinanti žmogų taisyklingai
stovėti ir judėti. • Pėda atlieka daug funkcijų ir
patiria didžiulių dinaminių ir statinių krūvių. 
Padas yra išsigaubęs išilgai ir skersai; abi pėdas
suglaudus, po jomis susidaro pusrutulinis skliauta.
 Pėdos raumenų yra 2 grupės: viršutinieji
raumenys tiesia pirštus, apatinieji raumenys -
lenkia

                                 Pėdos anatomija: 
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ĖDUTĖS - LAIMINGAS VAIKAS

                        Statinė plokščiapadystė
atsiranda dėl pėdos raumenų ir raiščių silpnumo
(90% visų atvejų). Tai pėdos deformacija, kuriai
būdingas nusileidęs pėdos skliautas, pakeltas
pėdos išorinis kraštas, nusukti pirštai.

greitas kojų nuovargis, atsirandantis net po nedidelio
fizinio krūvio arba į dienos pabaigą.
kai pėda linksta į vidų, skausmas jaučiamas kulkšnių
srityje.
padas gali būti beveik arba visiškai prigludęs prie
grindų, eisena nerangi ir neelastinga.
kojų, ypač pėdų skausmas ilgiau pastovėjus ar
pasivaikščiojus.
skausmo išnykimas ramybės būsenoje, sėdint ar
atsigulus.
skausmas dažniausiai jaučiamas pėdos sąnariuose,
blauzdų, kojų pirštų, lenkiamuosiuose ir
tiesiamuosiuose raumenyse.
nusileidus šokikaulio galvutei, skausmas jaučiamas
pado raumenyje, blauzdoje ir netgi šlaunyje.

      Kaip sužinoti, ar jau pėda turi plokščiapadystę?

Profilaktiniai koreguojamieji pratimai
naudojant gamtines priemones (smėlį,

akmenukus, vandenį, kaštonus, šiaudus,
žirnius, žaisliukus ir kt.)

Susitvarkyti žaisliukus - sėdint ant kėdutės
pėdomis surinkti smulkius žaisliukus
(kamuoliukus, kaštonus, akmenukus ir kt.) ir
sudėti į dėžutę.
Nusiauti kojinę be rankų - sėdint vienos kojos
pirštais numauti kojinę nuo kitos kojos.
Piešimas koja - atsisėsti, suimti vienos kojos
pirštais pieštuką, kita koja prilaikyti
popieriaus lapą. Piešti. 
"Patraukti vėžimą" - ant grindų patiesti           
 rankšluostį ir ant jo galo padėti kokį nors
nesunkų daiktą (knygą) ir kojų pirštais
sutraukti ištiestą rankšluostį. 
Grūdinimasis - pati populiariausia priemonė
vaikščioti basomis (po smėlį, žvyrą,
akmenėlius, žolyną ir kt.)

Profilaktiniai ir koreguojamieji pratimai
naudojant sporto priemones (gimnastikos

suolelį, virves, lazdeles, skarelę,
kamuoliuką) 

Pamasažuoti kamuoliuką - sėdint ant kėdutės,
uždėjus koją ant kamuoliuko, sukti pėdą
kamuolį abiem kryptymis.
Skrendanti skarelė - stovint arba sėdint kojų
pirštukais paimti nuo grindų skarelę ir ją
aukštai pakėlus - išmesti.
"Išlygink skalbinius" - sėdint abiem kojom
ridenti lazdelę pirmyn, atgal. 
Pakelti kamuoliuką - sėdint ant kėdutės abiem
kojomis suimti kamuoliuką, pakelti ir nuleisti. 

Eiti pasistiebus.
Eiti ant kulnų, surietus kojų
pirštus. 
Eiti ant pirštų auštai keliant
kelius.

      Pratimai einant
1.
2.

3.

Stoti prie kėdės ir įsikibus į
kėdės atlošą atsitūpti ir atsistoti. 
Atsistoti ant priekinės pėdos
dalies, lėtai atsitūpti ir atsistoti. 

       Pratimai stovint
1.

2.

 

Lenkti ir ištiesti pėdas. 
Sukti abiejų kojų pėdas ratu į
vidinę ir į išorinę pusę.
Suglausti pėdas ir trinti vieną
į kitą. 

     Pratimai sėdint
1.
2.

3.

Gulint ant nugaros praskėsti
ir suglausti kojų pirštus. 
Atsigulti ant nugaros ir sukti
abiem kojom ratus (važiuoti
dviračiu) pirmyn ir atgal. 
Atsigulti ant nugaros
sulenktomis kojomis. Kelti
kojas tiesiant ir vėl lenkti,
grįžti į pradinę padėtį. 

       Pratimai gulint
1.

2.

3.

Rekomenduojama avalynė: 
bato padas turi būti lankstus ir ne per kietas. Turėti tvirtą užkulnį,

kuris stabilizuotų pėdą. 
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